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ÚTINAPLÓ 

Bencze Mihály : Zajzoni Rab István Bukuresti utazása 
 

 

Zajzoni Rab István, a Barcaság kiemelkedő csángó-magyar költője, 1832. február 3-án született, a zajzoni Rab István és a 

hosszúfalusi Miklós Kata gyerekeként. Elemei iskoláit 1838-1841 között szülőfalujában végezte, majd Barthos lelkész 

ajánlatára a brassói Honterus Gimnázium diákja. Zajzoni, Borcsa Mihály, Papp György, Buna Sándor iskolatársaival magyar 

irodalmi önképzőkört szervez, amit Köpe János lelkész-tanára is támogat (ő Köpe Viktor orientalista fia), valamint Molnár 

Géza lelkész-tanár is. Mivel Zajzoni a forradalommal szimpatizál, és az ő lehetősége szerint tesz is érte, ezért egy évet 

bújdosnia kell a hegyekben a szász retorzió elől. Diák évei alatt kétkötetnyi verset írt, saját kötésű könyvbe, amiből társainak 

mindig felolvasott. Gyermekkori álma volt Kőrösi Csoma Sándor munkáját befejezni, megtalálni az őshazát, és tisztázni 

népünk eredetét, félretéve a magyarellenes, osztrákok fogalmazta finugorizmust. Készülve a nagy útra 1849. október 7-13 

között Szebenbe látogat, majd 1850. július 30-a és augusztus 15-e között Székelyföld érintésével Kolozsvárra utazik. 1850-ben 

elkészíti keleti útitervének vázlatát, amihez utazásai során gyűjtötte a hiteles adatokat. 1851. augusztus 1-16. között Bukarestbe 

látogat, egy esetleges Törökországi útra is gondolva. 1853-ban Jókai Mór Brassóba látogat, amit Zajzoni verssel köszönt. 1854. 

július 26-án leérettségizett, és ez év szeptember 9-éjén hétfalusi szekeresekkel Petre indul, ahol a bölcsészkarra iratkozott be, 

hogy törököt, perzsát és szanszkritot tanuljon. Repiczky János, Hunfalvi Pál és Batizfalvi tanárai mindenben segítették. Zajzoni 

befejezi Szulejmán szultán naplójának magyarra fordítását, valamit a hétfalusi népi szokásokat elsőként közli a hivatalos 

lapokban. Arany János támogatásával megjelennek Zajzoni első versei. 1855. júliusában Bécsbe megy a keleti nyelvek 

továbbtanulására. Zajzoni és Ágai Adolf barátja megírják Rózsa Sándor életét, amit egy troppaui könyvkereskedő közöl. Saját 

költségén Bécsben jelentette meg 1857-ben a Magyarok Kürtje című kötetét, 1858-ban Pesten a Humorisztikus Képes Új Évi 

Naptárt, és 1859-ben Bécsben a Kordalok című kötetét. A bécsi reakció kémei már felfigyeltek az izgékony, bátorhangú 

költőre, a retorziók elől Zajzoni 1859 őszén Pestre költözik. Táncsis Mihály Forradalmi katekizmusa mellet, Zajzoni Új 

Márciusi Ifjúságot hirdető forradalmi versei is közkézen forognak, a rendőrség már itt is nyomoz utána. E mozgalom célja, 

hogy a magyar függetlenség kikiálltásával egyidőben az olaszok, szerbek, csehek, románok, lengyelek és moldvaiak is 

mondják ki az osztrákoktól való elszakadást, és 1860. március 15-én alakítsák meg a Dunai Konfödörációt. 1860. február 10-én 

letartóztatják Zajzonit és Kaas Ivort, február 14-én Táncsis Mihályt és Pápai Ignácot, majd Hindi Kálmánt, Hindi Árpádot és 

Dravecykz Mihályt. Ez év szeptember elején Zajzonit kiengedik a budai várbörtönből, a kijáratnál a pesti ifjúság ünnepelve 

várta. 1861 januárjában megjelenik a Börtöndalok című kötete, ami Zajzonit a Petőfi utáni kor egyik kiemelkedő poétávája 

avatja. Hazamegy szülőföldjére, és 1862. május 15-én Brassóban, egykori iskolatársa Ottrobán Nádor orvos kezei közt hal 

meg. Másnap a brassói magyar evangélikus temetőbe helyezték örök nyugvásra. 

A persányi homokkőből készült Kőrösi Csoma Sándor darzsilingi emlékművét mintázó sírkövet 1871-ben Kenyeres Adolf 

irányításával állították tisztelői. Sajnos ezt a temetőt 1960-ban a hatalom bezáratta, így a költő maradványait 1972. szeptember 

1-én exhumálták, és a zajzoni evangélikus temetőbe helyezték. 1987. július 31-én földkotrók, buldózerek, gyári munkások, 

rendőrök jelenlétében a román szocialista rendszer felszámolta a brassói evangélikus temetőt, lerombolva Zajzoni síremlékét is. 

A több mint ötezer lelket számláló és Bukarestben élő hétfalusi csángóság Papp Béla orvos kezdeményezésére 1932. 

november 27-én Zajzoni Rab István költő születésének századik évfordulójára emlékünnepséget rendezett. Az ünnepélyt 

délelőtt tíz órakor a református templomban tartott istentisztelet nyította meg, igét hírdetett Sipos András (Hosszúfalu-Alszeg) 

esperes. Utána közbeszéd volt a Magyar Társulat vendéglőjében. Este kilenckor kezdődő ünnepi műsor megnyító beszédét 

Mátis András képviselő tartotta, majd következett a költő életének és költészetének a bemutatása, amit Sipos András esperes 

ismertetett. Liszt Ferenc XIII. rapszódiáját zongorán adta elő a hétfalusi Kovács András, a bukaresti zeneakadémia hallgatója. 

Csángó dalokat énekelt Csuka István tatrangi műkedvelő. Hubai Jenő hegedűművész és zeneszerző csárdásait játszotta 

zongorán Kovács András, akit hegedűn Lukács László csángó diák kísért, aki szintén a bukaresti zeneakadémia hallgatója volt. 

Zajzoni költeményeket szavalt Zikeli Ernő, és a Regina néni színdarabot szintén csángó fiatalok vitték színre. A záróbeszédet 

Bíró László (Hosszúfalu-Felszeg) evangélikus főesperes tartotta. A műsort Koszta László híres csángó humorista konferálta. 

Az emlékünnep hatalmas erkölcsi és anyagi sikerrel zárult. Ez tette lehetővé 1933. július 2-án a bukaresti magyar evangélikus 

egyházközösség megalakulását, melynek első lelkésze Sipos András esperes volt, világi elnökfelügyelője pedig Papp Béla. 

Nemsokára napvilágot látott az Evangélikus Harangszó, kéthetenként megjelenő egyházi lap. 1933. július 23-án pedig 

megalakult negyven taggal az egyházközség Zajzoni Rab István nevét viselő ifjúsági egyesülete, amelynek akkori elnöke Sipos 

Sámuel a pürkereci származású és a bukaresti pénzügyminisztériumban dolgozó felsővégzettségű szakember volt. 
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1990-ben Bencze Mihály kezdeményezésére megalakult Négyfaluban a Zajzoni Rab István középiskola, és Bencze Mihály 

2005-ben megalapította a Zajzoni Rab István-díjat. A díj minden évben kiosztásra kerül, díjazásban részesülnek azok a 

személyek, akik Hétfalu művelődési, oktatási, szellemi, gazdasági életében kimagaslóan tevékenykedtek, életművükkel 

hozzájárultak nemzeti közösségünk értékeink gyarapításához és népszerűsítéséhez. Ennyit költőnk utóéletéről. 

Zajzoni hagyatékának nagy része eltűnt, így a diákkorában írt két verskötete is. 1996-ban Olosz Katalin marosvásárhelyi író 

a Kolozsvári Egyetem kézirattárában megtalálja Zajzoni Rab István zsenge verseinek egyik kötetét, útinaplójával együtt az MS 

2674 jelzett alatt. Az alábbikaban innen közöljük költőnk bukaresti utazását. 

 

Aug. 1., délután 3 órakor, péntek 

Brassótól Deresztéig szörnyű hévség. Nyugvás a deresztei csapszékben. Útfolytatás az alsó vámig. Becsületes fogadás, 

útilevelünk hamar megnézése a vámszolgáktól. Fölső vámra megérkezés este 1/4.8-ra. A két első helyt a szolgák becsületesek 

voltak, s aláírták útileveleinket, de az utolsó helyt ribanc cs. béres nem volt azon becsületes ember, hogy elkéstünk miatt 

áteresztett volna. Még ezen este fülébe jött a harmincadosnak, mert e volt a cs. béres, hogy közülünk egyik tanácsnok- fiú. 

Ennek következtében reggel 5 órakor szállásunkra küldött egy bérest, aláírni útlevelünket, s tovább ereszteni az ura parancsára 

magát ajánlót. 

 

Szombat, aug. 2- án 

 

A közön átmászván hamar elhaladtunk az újan készitett úton. Bajosabb sokkal lőn a Paraho meletti utunk. Egy- egy 

románnal találkoztunk. Vidor madarkák vidámították az oldalokat, a nap sugarai kímélve, csak néha- néha találhatának, mivel 

az oldalon vezető ösvényt mind fák között követők. A szinai zárdát elhagytuk. Kétórányi nyugvás a Parahó mellett. Találkozás 

két tatrangival a Parahón átkeltemkor, s levél-elfogadás tőlök, melyet Bukaresten kézbesítsek. Meghálás a Gure beléi 

korcsomában. Találkozás itt egy bolonyai derék ifjúemberrel, kivel sokról és jóról beszélgettem. Beszédéből kitűnt hős 

honfiság s világismeret; türkösi szekeres vitte Brassó felé. 

 

Vasárnap, aug. 3- dikán 

 

Megérkezés Breázán. Az úri ház előtt szép csorgód, mely kőoszlopból csorog, az oszlopot ízléssel készített víznő képezi, 

mely négyszögépítményként áll. Sok kérés után aláírták útileveleinket az első helyt, a második és a 3- dik helyt mint becsületes 

emberek, legkisebb kérés nélkül is rögtön aláírták. Találtuk itt a gyorskocsit, benne ösmerős brassóiakat hazamenőben. 

Megérkezés Kimpinicán. Ezt a kis falvat lakja egy igen derék hétfalusi. Még az atyja jött ki hazájából, ő pedig itt született, de 

gyakran járja származása helyét, s megkeresgeti atyafiait. Roppant izmos, úgy, mint egy 36 éves ember. Felesége is magyar; 

van három leánya,s egy fogadott, nagyon szép fiacskálya. A házban szigorú rendtartást vettem észre, s nagyon tisztán tartja 

mindenét. Fiacskályát s középső, úgy egy nyolc éves leánykályát Brassóba szándékozta vinni a magyar oskolába. Nagyon 

tetszett nékem ezen az emberen, hogy ijesztő bajszát maghagyja, mint regi ősatyáink, mit most kivált a hétfalusinál ritkaság 

látni. Szolgája is hétfalusi magyar, de öregebb, mint maga a gazdája, s mértéken túl ivó. Udvariassága Farkas Mihály bátyának, 

mert ez a gazda neve, tagadhatatlan. Helyből, hogy hozzá betértünk, kérésünkre paluszkával és téjjel szolgált, s tiszta asztalát 

megterítette. Sokat beszéltem vele, s még többre kérdeztem is, különösen a magyarok oláhhonbani hol- és mintlétekről, de 

mivel Oláhhont nem utazta, nem tudta kielégíteni. Egy órakor elindultunk házától, s elbúcsúzván tőle kérém magamban a 

felhők oszlatóját, hogy segítse ezen magyar embert, s áldja meg magzattal, nemzetünk ezen országon is hatalmas elterjedése 

végett. Megérkeztünk Kimpinán s nyugvásra mentünk egy fogadóba, melyet szász gazda tart, de útbiztosi hivatalban van, s 

csak nője, élete nagyobb részén túlélt asszony fogadja a vendégeket. Itt is ettünk s pedig sültet. Szerettünk volna szekerest  

kapni Cornestre, de lehetetlen vala a roppant vitelbér miatt. Délután 5 órától egyhuzamban mentünk Cellinestig. Itt morva 

nőhöz szálltunk. Kívánásunkra paluszkat és tejet nyújta elő, s legszebb szobájában ada nyugvóhelyet. Az ura nagygazda, s 

éppen kimenve Kolozsvárra lovakot vásárlandó. Ételért s szállásért semmi fizetést el nem fogadott. Reggel elindulánk s fél óra 

alatt Philipestre megérkeztünk. 
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Hétfőn, aug. 4- dikén 

 

Philipesten szekerest fogadtunk Cornestig 4.1/2 húszasért. Itten egyik társam Bukarestre szekerestkapott, s tőlunk elválott. 

Mi pedig Vizurestre mentünk bérlett szekérrel. Itt lakik társam jó ismerőse, mint tiszttartó, kit én is még Brassóból ismertem. 

Floresku nevezetű bojér jószágán van; itt szép házak s kertek, kertész egy bécsi német, mívelt, tapasztalt, sokat utazott ember. 

Erdélyben is szolgált magyar udvarokon. Estefelé elvezetett a kertbe, megmutatott s nevezett minden növényt, s a legnemesebb 

gyümölcsökből is élveztünk. Az egy rossz volt, hogy roppant főfájást kaptam a bortól, melyet Cornesten ittam, mert nagy 

hévség is volt, s Vizurestig ezen a hosszú úton mindig egyet égetett a nap, s rázott a szekér. Megérkezvén Vizuresre föltűne 

kedvtelenségem, s megvallám, hogy főfajast kaptam. Tisztelt ismerősünk is, nagy fájdalmunkra betegen fekszik már hetektől 

fogva az ágyban, s így nagyon félte, nehogy engemet is valamiféle láz, melytől ritkán mentődik itt a külföldi, lenyomjon. 

Rögtön kenő cigányné jelene parancsára, s külön szobában, jól átdörzsölé testemet; ez engemet helyre is hoza s véremet gátlan 

folyásába. Este lenyugovánk a bojér csinos, magányos szobájában. Ily pompa közt az álom eddigelé életemben fölöttem nem 

őrködött. Megébredénk. A kettős ablakon s a finom gyolcsfüggönyökön át varázscsendben lövellé a nap aranysugarait a fenylő 

bútorokra. Alant ébredésünket észrevevén, helyben mosdót s vizet hoza egy ifjú cigány rabnő. Megmosdódván reggeliztünk. 

Kertészünknek jó reggelt kívántunk, s elsétáltunk dalolva, s majd beszélgetve, majd fügyölve a közel lévő cseréskébe. Ezt 

megjárván, benne lenyugovánk. Sokféleképp mulatozánk e napon: a kertész drága dinnyékkel s körtékkel kedveskedett, bejárta 

velünk a széles kertet, eljött fürödni, életéből sok darabokat előbeszélt, míg végre lehanyatla a nap, s éj borulván a földre, 

lenyugovánk. 

 

Szerda, aug. 6. 

 

Fölnyitom szemeimet. A nap távol, keleten aranyozott felhőfátyolokkal födé fénylő arcát. A magos égen szürke fellegek 

roppant tömegei uszkáltak iszonyú szél szárnyain ülve. Szeretett hazámat irtózatos ború födte, bércei eltűntek, borzasztó 

fergeteg csapott határaira, ezt ki lehete venni. Azonban készen álla a kocsi, mely minket Bukurestre vigyen, s a pondja 

fölrakva. Négy jólhizlalt ló húzott a kocsin. Haladánk, mint a dörögő menny, porfelhőket verve. Majd észre vevénk a távolban 

légben hajhászó tornyokat csillogó bádjikkal födve. A nap fölfödözte arcát. Hévség foglalá el a mezőséget, s mind 

kitűrhetetlenebb. De nemsokára fölkele a dél, s elszórá markaiból az egész széles Oláhföldre szelét. E fölkeríté a sok száz 

utakon havaktól fogva hevert port, s felhőtömegekben teríté a mezőkre. Elborul a nap, szévész süvölt, minden percben féltők, 

hogy földhöz csapja kocsinkat; végre kövér cseppek hullangának. Hajtásnyira vala Bukurest, s mégsem láthatók, míg benne 

nem valánk egészen. Az őrök, nem vélvén idegeneknek a kocsiban, föl sem is tartának. Nem mondhatom, hogy nem tetszett a 

város, ámbár sok az alacsony s dőledékeny ház is még van, de ezekre az ember nem is láthat, csak a roppant, mellette lévő 

epületeket bámulván. M;g ezen a nap láttam a vajda lakát, valóban szép külseje, s erős épület, alant nyüzsögnek az őrök, maga 

a vajda nem volt Bukaresten. Egész estig szájtátva járkáltunk társammal. Láttam sok csángót és nőt, de mind, ahányat 

kérdeztem, vagy türkösi vagy bácsfalvi volt. - Ah! Mennyi mindenféle raktárak, mondani, majd minden ház földszinén van 

legalább egy. A piacon hegyek rakvák jó, olcsó gyümölcsből, itt megint sóshal, amott papucsok; itt zsidó uzsorol, ott török 

öntermesztette dohányát szívja. A fogadókban egyik hever kávéja mellett, csubukjából vastag füstöt fúván, a másik zsebét 

tapintgatja, szép sor párált elkobozván a kártyajátékban. Köztik volt brassói, én is szolgáltam deák ült. Megnézem, ő viszont, 

kétkedő arccal levonám kalapomat előtte, mire ő csak fölszökik s kérdez barátságosan: hogy tán ösmeretesnek tetszene nékem. 

Igen is, felelém, uram, jól emlékszem, hogy régen a Gymnasiumon önt szolgáltam. Előhívá, homlokát ráncolván, emlékezeti 

erejét, de tükre képemet nem mutatá. Ha ennek nem, legalább annak örömében, hogy hazájából vagyok, csakhamar marsztalni 

kezde a fogadóban, s dohánnyal kínálván kávét parancsola. Kérdezősködék szegény sokat hazája felől, s megpanaszlá nagy 

kárát, melyet rossz, tékozló felesége által vallott, mely önzsírjával éveken át gyűjtott pénzét megette. Fájlalá, nagyon 

sóhajtozva. Tervem vala, elkezdé, 400 aranyat keresni, s azzal aztán boldog hazámban élni; föl is vivem 300 darabra, de a 

szerencsétlenség itt határt téve, s jobb részét elszedte. Szajha nője ette meg, mert ő felesége becsületében nem kétkedvén, 

mindent arra bízott. -Tedd csak farkashoz a bárányt, mert megőrzi- gondolám. Még remél magán segíthetni. Adja a teremtő 

ezen embernek! - Még mindig ordít az utcákon a dél. Eljárók mindezért is egész estig magunkat, míg hazatérvén szállásunkra 

lenyugovánk. 
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Aug. 7., csütortök 

 

Ezen napon első bajunk volt Cornesten tőlünk megvált társunkat fölkeresni. Kérdezősködtünk, s rá is találtunk szülői 

lakásában. Anyja meghíva ebédre. Elindultunk vele kószálni. A vízvezető géphez mentünk. Éppen bámultunk ezen roppant 

művet, midőn megkére egy piszkos zsidó, hogy mennék ki, mert az ága ott van. Mit csináljunk, kimentünk bosszankodva, s 

csak azzal megelégedve, mint az ablakon keresztül láthatánk. Valóban roppant mű, francia műveszhez érdemes, hát ha még 

tiszta vízet eresztene, mily hasznos, imádandó mű volna ez, dísze egész városnak! E szökteti az új népketben 15 csőn a vizet.- 

Még egy nevezetesség a Metropolit. Szép halmon fekszik. Gyönyörű a kilátás az egész városra. Ide temetik Oláhhon nagyjait, a 

vajdákat s nagy papokat. Itt áll egy kis mozsár, mely a gyújtó üveg által minden tiszta napon, pont 12 órakor délben elsül.  A 

templom belseje pompás. Boltozata nagy kőoszlopokon nyugszik. Roppant lámpák ezüstből s megaranyozva, száz meg száz 

gyortyákkal nyúlnak le a terem közepére.- Óriási színház is épül a városban. Sokat járván még, este mulatókerte mentünk, s 

kevés rossz, de drága bort iván, hazamentünk nyugvóhelyünkre. 

 

Péntek, aug.8. 

 

Reggel gyógyszertárakba mentünk, melyekben ismerőseink valának. Mindenütt jól fogadtak. Egész nap csak kósáaltunk, 

semmiségekre pénzt pazarolván. Egy csapat katonát kikésértünk gyakorlásra, s láttuk, hogy orosz módra, nagyon gyorsan 

tudnak bánni a fegyverrel. Estére társam egy ösmerősét kerestük fel, házas gazda már, nője oláh, maga szász. Káfét és bort 

ittunk itt későn estig, innen szállásunkra siettünk. 

 

Szombat, aug.9. 

 

Reggel elmentünk a piacra vásárolni. Egy pár papucs s két zsebkendő volt a vásárom. Köztervünk volt elmenni 

Georgevora, s innen a Dunán le Galatzig, de ürült erszényemből nem merhettem annyi útiköltséget, tehát ki kellene zárkódnom 

a társaságból. Először gyalog akartam elindulni helyből, miután a különféle hivatalokról kikapom az útilevelemet, de jól 

megfontolván a dolgot, elhatároztam jovő reggel talpon haza felé indulni. Délután 3 órakor mentünk útilevelünkért az osztrák 

Ágentiára. Társaim kikapták, az enyémet, mivel visszatérek Brassóba, semmiképp ezen a napon ki nem akarák adni. Eljövék és 

hazamenék. Társaim este 10 órára vannak eligazítva az oláh Hádsiára, hogy ott is aláírják útilevelöket; én csendesen 

nyugszom, várván a virradó napot, mint vasárnapot; ezen napon, elhatároztam, a kis magyar egyházat meglátogatni, s a szép, 

ezernyi néptől tolongó kerteket. 

 

Vasárnap, aug.10. 

 

Elkésértem barátomat azon helyig, hol várta a szekér, s elbúcsúzván tőle elmentem a ref. egyházba. Itt az ajtó előtt láttam 

egy ifjat magyarkában. Ki kétkedett volna őt magyarul megszólítani? Kérdém tőle egész bátran: Uram! Hány órakor kezdődik 

itt a templom? „Még egy fél óra múlvaˮ- viszonzá, egyúttal kérdezvén is, hogy hová való születés vagyok. Mondám: hétfalusi 

magyar vagyok. Hat mi a mestersége? -Deák vagyok, uram, felelém, a brassói német tanodán. Tán valami hivatalt keres? -

Nem, csak látni jöttem ezen dicsőített országot. Azonban kilép a rector is szobájából, s mind a ketten kényszerítének bemenni  a 

rectori lakba. Bementünk, ajánltam magamat a Rector barátságába, mit ő szerényen fogadott. Beszéltünk sok semmiségről, de 

éppen ezen beszédünkben Rector uramat anyagi embernek ismertem meg, mert ámbár én a beszédet mind csak az itteni s 

moldovai magyarokra, s ezek egyházi és vallási állapotukra akartam vezetni, ő mégis mind csak a leányokról s több affélékről 

dadogott a másik ifjúval, mialatt én még egy szót sem emelék. Az ifjú K. vásárhelyi születés s K. huszár volt, itt marad, mig 

fordul az idő. Megszűnt kongni a harang. A kis egyházba belépvén szent ihlettel teltem el, hallván ajkomon zengni az atyákat -

mert soha se érzem nyelvemet édesebbnek, nemzetemet szentebbnek, mint távol a hontól. Kis az egyház, de elég nagy hű 

lelkeket foglalni, kik be tudják szívni a tiszta honszerelemtől lángoló szavait Diményi tiszteletes úrnak. Öreg már ezen ember, 

de tekintélye és még sújtoló szavainak hatalma buzdít, úgymint a vallási erkölcsiségre, úgy éppen tiszta hon -és rokon -

szeretetre. Épp öregségének becses szüleménye ez. Valóban annyira meglágyítá beszéde szívemet, hogy majd könnyek 

csorogtak a szememből. Ősz atyánk nem olvassa írásból a beszédet, hanem előolvassa először a bibliai sorokat, aztán el kezdi 

ezt oly nyugodtan, semmi álfogás nélkül magyarázni, mint mikor jó atya szép szóval tanítgatja szeretett gyermekeit. Beszéde 
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villámként csattant a hallgatók szívére, mellyel elkezdé az anyaföldön elő atyafiak nyomorain, s aztán megmutatá önéletüket az 

Oláhföldön, hogy mint nem gondolnak semmivel, hanem elragadtassák magukat az elfajult néptől, s lettek önzők, bujálkodók, 

csalók, rágalmazók, s.t.e, s bebizonyítá a bibliából, hogy ezen vétkek azok, melyek sebes léptekkel vezetik a népet sírjához. 

Hass, hass, te Istentől küldött jós az elfajult néphez! A templomnak vége lőn. Elindultam az útilevelemért az Ágentiára. 

Útközben a katholikus templomra találtam, magyar ez is. Bementem, de látván itt németet, ott oláht s még Isten tudja hányféle 

nemzetbelit, s hallván azt a pápista deák éneket s deák tiszteletet, magyarul, pedig még rebegni sem senkit, Istennek hagyám 

ezen szent templomot, kipusztítani belőle a jezsuita lelkeket. Az Ágentián kikapám útilevelemet 1/2.12 órakor, ezzel elmentem 

gyógyszeres ismerősömhöz, vele ebédeltem s mulatoztam sokáig délután. Innen utamot a Hádsiára, útilevelemet aláíratni, de itt 

azt mondták, jöjjek este. Estig elmentem az új kertbe, mely a Csizmindsu mellett fekszik. Este elmentem a Hádsiára, de most 

se irák alá, hanem másnap delelőttre igazitottak. Ezzel hazamentem jó ágyamba. 

 

Hétfő, aug. 11. 

 

Fél nap kellett járnom, míg kikaptam útilevelemet. Jó délután elindultam hazafelé, de az iszonyú sár s szél miatt még az 

első két postát sem mehettem. Meghálltam egy útmelletti fogadóban, melyben az ablakok alsó üvegei egészen hiányoztak, s hol 

a szél kénye szerint fújhatott be. Roppant zivataros s esős idő volt, hideg szél járt, s én fáradtan ezen az átkozott helyen 

feküdtem. Ehhez jött még, hogy a bolhák majd megettek, miért ki kellett húznom csizmámat és nadrágomat, s kabátomat is 

fölgomboltam, s így elaludtam. Reggel, ahogy fölébredek, egész testem kihűlve, hamar fölöltöm nadrágomat s csizmámat. 

Útnak indulok, de oly roppant sár volt, hogyha egy lépést tettem, alig vonhattam után a másik lábamot, s minden percben meg 

kelle állanom. Így kínlódva eljöttem Cornestig, de csak az utca feléig tudék jőni, tovább nem mehettem semmiképp, mert 

rosszul lettem volt nagyon; a fogadóban egészen meghűtöttem volt magamot, nyelni sem tudtam, oly két csomó lőn a torkam 

két oldalán. Itt utolérének néhány szekerek, brassói oláhok voltak, rajtok dinyével s szőlővel, kiket már egy helyt, hol utolértem 

s ott is hagytam volt, megkértem, hogy vigyenek el engemet is fizetésért Brassóba, de nem akartak. Most meglátá egy 

lágyszívű közülök, hogy rosszul vagyok, s tovább nem mehetek, tehát először egy hétfalusit- mert egy szekérnek e volt a 

gazdája- megszolitá s kéré értem, hogy tegyen föl a szekérre, mivel én is hétfalusi vagyok, de ez a rossz ember nem is ügyelt 

rám. Végre egyik az oláh szekeresek közül felfogadott 5 húszasért Brassóig, de csak három húszasom volt még, s ő ezért azt is 

megengedte, hogy míg lerakja a tehert Brassóba, addig keressek 5 húszast, bankót, igy tehát nagy örömömre fölülék szekerére, 

s még ezen a napon jó messze elmentünk, Lipoveán falváig. 

 

Szerda, aug.13. 

 

Fölébredék s még most is oly rosszul valék, hogy még pökni sem tudtam. Megkárhozván az Oláhföldet, nekiadtam 

magamot sorsomnak, s miután a szekereket megkenték, megtisztították, s a lovakat szépen megvakarták, fölültünk s mentünk 

délig, egész egy csapszékig, nem igen messze Philipesttől. Itt kifogták a lovakat s legelőre csapták a szolgák; a legelő mellett 

nyílt kert volt, rakva terhes szilvafákkal. Éhes voltam, se sajtot vagy kolbászt nem tudtam enni, megtöltém tehát zsebeimet 

szilvával, s ezt megettem, Isten tudja, mily nagy kinnal. -Eddig meglehetős úton jöttünk, mivel e tájban nem volt nagy eső, de 

most, mikor éppen befogvák a lovak, nézd a nehéz tömegeket lassú szárnyakon elterüulni a határokon, és susogó zajjal 

csordulni le a széles mezőkre. Mentünk, ahogy csak birhattak szegény lovak, azaz csendes lépést, mert nagy sár síkság volt. 

Szürkületkor megérkeztünk Kimpinán, s beszállottunk egy oláhhoz. Minden rendben volt. A szekeresek bejöttek s vacsorálni 

ültek, s mindenki közülök egy-egy részlet pálinkát kért; az első kinek öntöttek, ama jó hétfalvi volt; de éppen jól is találta, mert 

az üvegecskébe legyek másztak volt, s a setétben nem látszottak, ő pedig mindent elnyelő torkába beönti, de csakis hamar 

megérzi a repdeső legyeket, s alig tarthatta egyet vissza fogai közt, míg a mások már rég a hasában hajókáztak. Láthatott ember 

ettől pökdösést, s hallhatott káromkodást, a többiek pedig egész lelkökből nevették, s kacagták a szerencsétlen csángót; 

nemkülönben én is. Nem is ívék ám itt többet szegény feje. Mindnyájan a szolgák közül ettek s eltűztek ki legelőre a lovakot; 

én más szobába mentem, s lenyugodtam. 

 

Aug. 14., csütörtok. 

 

Felhőkkel beterítve az egész égboltozat, mindig csak sárban kell gázolnunk, újból eső keletkezik. Megindulánk, s kinnal, 

ahogy lehetett, Breázára jöttünk. Itt megnézék az útileveleket, s meg akarák a tehert mérni, de azt megmellőzte két dinye. Az 
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utolsó helyt, egy lapot kap az utazó, de hogyan adtak volna nékünk ezek a kutyák, mivel észrevették volt a sok dinnyét, s 

mindaddig visszautasítottak, mig minden írnoknak nem hozának egy dinnyét a szekérről, s ezen kívül még egy jó darab zöld 

szövetet is adának. Ezért már, nagy Isten, nemhogy kiűztek volna, de még az étellel rakott asztalt is elhagyták, s levélkét adtak, 

s alá is írták útileveleinket. -Ez a szép oláh jellem! -Mostmár hamar lóra, hamar szekérre, s keresztül menydörögve zubogó 

Parahón. Poszátán is egy dinnyecske helyből megszabadított, s elmásztunk még ma, s pedig jó estve, ama pokoli úton, ott azon 

bérc oldalán, melynek tövén vak mélységben susogva csapdos a Parahó lehengeredett tönkdarabokra, melyek százakon át 

dacoltak a csikorgó hidegnek és a kiszárasztó hévnek, s melyek most is, leéltök után ellent állnak a légbekapdosó 

szírthomlokakról rohanó, s óriási súllyal nekiszaladó víz hullámainak. Mérgesen állnak szikladarabok is, melyeket tán százak 

előtt zivatar alkalmával büszke bércoromról sújtott le a villám, s melyekben a hatalmas folyó csúful megütődve gyáva 

kavarékban simul el oldaluk mellett. Az út, mely a hegyhason vezet, keskeny, alig van egy-egy hely, hol két szekér egymás 

mellett elférhet. Megháltunk ezen út mellett fekvő házban, melyben legalábbis öt férfi, mind vad bajszosak, s csak egyetlen 

asszony lakik. Helytelen oláh beszédek folytak, s fok- es vöröshagyma s paprika emésztetett, hogy amúgy bűzlött a ház. 

Keskeny hosszúpad volt nyughelyem. 

 

Péntek, aug. 15. 

 

Azon oldalamon ébredtem, melyre feküdtem volt este. Kilépek a szobából, de hát iszonyú hideg szél fú, úgy hogy egy perc 

alatt kecegtek szinte fogaim. A büdös oláhok még jól nyújtoztak. A nap már magosat hága, s még most is nagy hanyagon 

fogják a lovakat. A szolgák isszák a részletpálinkájokat, s ezzel rajta neki! Ki ül hamarább lón? Ki hajthassa elől a szekeret? 

Azé az irtózatos hágón az első megszabadulás öröme. A szekér, melyen én ültem, a nyertes volt. Ráhajt a szekeres, s majd a 

nagy hágónal vagyunk, hol már 6 szeker még állott, közülök kettő a hágón kinlodott. Szekeresem a négy alattállók elibe hajtott 

önszekerét, s elvett társaiktól még 6 segédlovat, neki volt nyolc; mind a tizennégyet kettőnként fogta, hogy úgy nyúlt fel a 

hágón, mind egy hosszú lánc. Ki nem látta, nem képzelheti el, s ki látta, el nem bészelheti, mily rikoltás, gyeplőtépelés, 

ostorsújtolás megyen itt végbe. Szegény lovak húznak, míg majd kettészakadnak, sok közülik megbotlik, térdre estik vagy a 

hámkötelekbe bonyolódik be, vagy más ily baj történik mindenkor. Minél közelebb a tető, annál inkább nő a rikoltozás s a 

sújtolás, míg végre kihág a szekér. Ekkor nagyot sóhajt a szekeres, a kalapja alá nyúl, vagy le is veszi egészen, s a portele haját 

vakarván, megtekingeti lovait s szekerét, hogy nincs-e valami kár. Örvend, ha nem lát semmi hibát, s ezt mondja, újból a haját 

vakarva: ,,De bezzeg nehéz is vala, keringettét!” No, elég, mert már kész az egész, s indulunk. Elgyalogoltam a szekér mellett 

egész be a Parahóvölgybe, hol megállodtunk s ebédeltünk. A lovakat kaszálóba csapták a szekeresek. Mintegy három órát 

nyugodtunk. A szekeresek csak lassan hajtogatták lovaikat a Parahóban, de kijövén az új útra, úgy mentünk, mint a veszett 

fene. Egész öröm volt itt szekerezni, mintha szárnyak vittek volna a légben, oly göröngytelen úton ment itt a szeker. Mikor 

adod, sziklák repesztője, hogy ily út vonja be egész Oláhföldet? De biz nálunk is szűkös! Egy rohamban a közön voltunk, 

beállodtunk itt valami fogadóba. Leszedem pondjámat, s belépek a házba, hát tele, de egész tele oláhval, s nincs hely, hova 

vessem testemet. Itt nézek kábultan szanaszét, míg egy félen álló ajtó nyílásán gyortyavilág vág szemközt. Ezzel én be oda, s 

nem is találtam rossz helyre, mert bent hétfalusi öregasszony, leánya s ennek megint ura forgódtak. Köszöntöttem, s 

megkértem, hogy beléphetek-e? ,,Bé lehet tegye le a portékáját” volt a felelet. Hamar bevetém kötegemet az ágy alá, kérek egy 

kevés tejet, de nincs. Láttam, hogy verttejök van, tehát azt kértem, s adtak is egy jó iccét. Ezt megittam, s aztán az 

öregasszonnyal sokat beszélgettem. Ágyam nagy láda volt, melyre még párnát tett az öreganya. Jól s csendesen háltam. 

 

Szombat, aug.16. 

 

A kelő nap aranyfelhők közt kis résen vete sugarakot a közre. A kaszálók számtalan füvein ingva ül a szent harmatcsepp, 

mely varázsfényben tükrözik, s tündércsillámokban bájolja az érdemes szemet. A szellő, mely a növények illatát hordozza, 

fojtó hideg. A hely, melyen állok, szabad madár, mely itt jár gondtalan, itt életem csak a természeté, de még egy lépés, s rab 

vagyok. Rab vagyok én, Rab a nevem, rab a szülőm, rab a nemzetem, rab a hazám, rab a nyelvem, csak egy szabad, csak egy 

elhagyott madárkám, ennek hangja nincs, csak neme, nemében vannak szebbek, mint ő maga, de ő ezeket nem láthatja, mert 

ezek elröpülnek a magos légbe, el a csillagokig, s le is szállanak a tengerek mélyébe, s a hegyek gyomrába, fölkutatnak 

mindent, hol valami enyhet találnak, de ezen nem nemével ha találkozik is, meg nem ismeri azt, hanem tudatlan együtt kutat. 

Ez a madárka a szent gondolat. És hány ily szent gondolat nem röpül ki a hazafiak kebléből, és hány nem műkodik szerre 

találni, hogy kiostorozza egyszer köréből azon tisztátlan leget, mely fekélyeket vont a honfikebelre, s napról napra 

szívrepesztőbb fájdalmakat indít. Most Isten veletek, szép oldalok! Csak egy sóhajt küldök még felétek, hogy fölkeresse azon 
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szent helyet, hol elvérzett a múltakban egy honfiú, s súgja meg porrá száradt vérének, hogy él még rokon, kinek keblében 

dobog a bosszú. Este 8 órakor ismét fészkemben voltam, melyből kiröpültem. 

 

 

 

BENCZE, Mihály: István Rab de Zajzon’s Travel to Bucharest 
 

István Rab de Zajzon (1832-1862), a poet of Barcaság, wished to add to the research of the Hungarians’ origins. He planned to 

travel to the East and as part of it it went to Bucharest in 1851. His travelogue, up until in manuscript, is published here. 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


